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0. Bogprojekt - Dansk Vejhistorisk Selskab 

I det videre forløb af bogprojektet ønskede Dansk Vejhistorisk Selskab JHN’s deltagelse i kommende møde 

pga. tilknytningen til DTU – JHN oplyste at han er indkaldt til møde i uge 11.  

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Der var ingen kommentarer til sidste referat. 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Arrangementslisten er følgende: 

Miniseminar – Besøg til Storstrøms Broen forventes gentaget til efteråret formentligt i september når 

projektet er kommet rigtigt i gang på pladsen. 

Seminar omkring stormflod/stormflodssikring blev igen diskuteret, hvor Roskilde Vikingen Museum igen 

blev fasthold som fortrukne lokalitet for arrangementet. 

Studenterdag/Young engineers network. 

Der afholdes ikke noget arrangement på denne side af sommerferien. 

Dansk Konstruktionspris – Prisen i år gik til broen ved Køge Nord og prisen vil blive uddelt på 

generalforsamlinger i april. 

Kommende studietur – I 2020 blev det aftalt igen at forsøge med studietur til Istanbul og i sammenarbejde 

med DSBY. Program er på plads men afventer godkendelser fra byggeplads. Der blev åbnet op for at evt. 

øge tilskud til turen til 1500 dkr. 

 

http://www.google.com/imgres?q=iabse&um=1&hl=da&rlz=1Q1GGLD_daDK387DK387&biw=1680&bih=845&tbm=isch&tbnid=j0fX86ZTyMc3IM:&imgrefurl=https://iabse.faros.ch/mds/search.aspx&docid=ogSwxzbzrJmJqM&imgurl=https://iabse.faros.ch/mds/interface/logo.jpg&w=456&h=434&ei=QfbzT9_RGsrq6wHRpoDiBg&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=146&dur=336&hovh=219&hovw=230&tx=151&ty=101&sig=111344045565206931022&page=1&tbnh=157&tbnw=165&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68


Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på 

JHN ønskeliste. Det blev foreslået at evt. et par at pladserne til turen kan bruges til konkurrence præmier i 

forbindelse med Studenterdag/Young engineers network. 

Generelt 

Den næste IABSE konferencer er: 

• Wroslaw 20. til 22. maj 2020 (aflyst pga. Corana virus) 

• Christchurch 2. til 4. september 2020  

3. Meddelelser fra formanden 

Gentagelse. TVE opfordrede til danske bidrag til SEI. 

4. Meddelelser fra kasserer 

Kassereren meddelte at der er 94 aktive medlemmer: 

 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Jf. Arrangementsliste 

6. Hjemmeside 

 

7. Eventuelt 

Bro og tunnelpris 

Der er blevet enighed om prisen finder i to tempi. De to kandidater med fest stemmer fra første afstemning 

gør videre til anden runde hvor vinderen findes af en kommittent med 4 medlemmer, 2 fra hhv. NVF og 

IABSE-DK. Fra IABSE-DK deltager ESL og LSM. Brodagen og anden runde er blevet udsat pga. Corona virus 

IABSE-int priser 

 

Gentagelse. Det blev besluttet ikke at indstille nogen kandidater men afvente et år. 

 

 



Økonomi  

Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar sidste år. Foreløbigt er der enighed om at pengene 

skal komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer. 

 

8. Næste møde 

Kommende bestyrelsesmøder: 

• Torsdag den 12. marts 15:00-17:00, hos COWI 

• Torsdag den 23. april 15:00-18:30, hos COWI  (Inkl. bestyrelsesmøde) 

 

9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 

   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 

2020 efterår Studietur Tyrkiet TVE 

2020  Miniseminar Stormflod Alle 

2020 efterår Miniseminar Storstrømmen ELS 

 

Lennart Mortensen 23. marts 2020 


